االختبار الثّالث في ما ّدة اللّغة العربية

ساسي
الص ّ
ّ
ف :التّاسع األ ّ

وحي حادثة

ال أدري كيف أصف هذه اجلرمية؟ ومباذا أنعت مقرتفها؟ وأفظع ما فيهاا أّ اشّارا ع ال اعا اجمل ا،ارل ا
سالحا ويًّا شلقضاء على ضحيته .وشكن امسع واحكم!
اضع يف يديه ً
احاه وأشوانَاه فهاو ال ميلاو ارو
صوره وأشو َ
صغريا من يوت أحد األغنياء أوى إشيه و َ
استأجر رسال نا غ يتًا ً
غري آماشه يف احليا .
َ

وماارت األيااال وار ااور مكااجمل علااى ع لااه ي ااعى طلبًااا شلاار ،واشاار ،يهاارم ماان أمامااه .وهااو كل ااا ااع

رشا ه ني أهله ي د ه جوعهم وماشو اشبيت صاحجمل األشوف يرضيه وي تعطفه أّ ي رب عليه.
ً
وجاء يول كّر فيه اشغين عن أنيا ه وطاشجمل ار وَر أجر اشبيت كاملةً أو يّكوه إىل اشقضاء .ومن أيان

شل ور مئات اشلريات يلقم هبا هذا اجلّاع اشاذي ال يّابع؟ وصابيحةَ ياول أغارب نفاذ صااحجمل ائا ا ن ارا ى
اشذهجمل واشور واجلواهر وعياده وأرسا رجاال اشقاانوّ يبيعاوّ اار اد اشعلاين أ اا ،ار اور ي اتويف َديناه ويف
لة األ ا ،صوره وأشواحه.
وكاااّ اشناااّ ميااروّ أمااال اشبياات اشااذي (هجااره سااكانه) فااريوّ نتاااع اشعبقريااة ماان شوحااات سااكجمل فيهااا ا اان
اشفاان ع ااار لبااه ودماغااه وأشاواّ حتانتظاار أّ لياااب لاات أناملااه واباادو احليااا انااال ذشااة وانك ااار إىل جانااجمل
سرير خّيب حمطم أو منضد دمية خملعة انتظر اشّارين.
واش ا ا اادالل (ين ا ا ااادي)

ا ا ااواه األج ا ا ااك اشبغ ا ا ااي

عل ا ا ااى اشكرسا ا ا ا ك ا ا ااا ين ا ا ااادي عل ا ا ااى اشلوح ا ا ااة اش يتي ا ا ااة.

و يع أ ا ،اشبيت ك ا يعت اش ور و دل مثنها شلغين شيقاذف اه إىل خ ا ناه احلديدياة وخارع ار اور مان
يته ها ً ا على وجهه ال يدري ما يفع .
مال ار ور اشقلي .
وأضاف اشغين إىل ماشه اشكثري َ

(بتصرف)
ّ

األسئلة 63 :عالمة

1ا كيف دت يف اشنص اشّخ ية االجت اعية شك من اشرسال واشغين؟حت3ب
صحيحا؟ وراذا؟حت4ب
2ا اعترب ارعلِّق يف داية اشنص أّ احلاد ة اشيت ارويها اشق ة جرمية .فه ارى ذشو
ً
3ا ما ار ري اشذي واجهه اشرسال يف هناية اشق ة؟ وما هو شعورك حيال ذشو؟حت4ب
4ا يف ارقطع اشثاشث استفهال.حت2ب
1

أا ما اشغاية منه؟
م ا ما ه اش ور اشيت دمها عن اشرسال؟
5ا جاء يف اشنص عبار  " :جاء يول كّر فيه اشغين عن أنيا ه".حت3ب
ا حدد اش ور اشبيانية يف اشعبار واذكر وظيفتها يف وصف ما دا عليه اشغين؟
6ا حرك أواخر كل ات اجل

اآلاية:حت4ب

ا انال ذشة وانك ار إىل جانجمل سرير خّيب حمطم أو منضد دمية.
ا دل مثنها شلغين شيقذف ه إىل خ ا نه احلديدية وخرع ار ور من يته ال يدري ما يفع .
ذاكرا اشدالشة ارعنوية شك مفرد .حت3ب
7ا أعرم ما لته خط إعرام مفردات ً
 8ا أعرم ما ني وسني إعرام .حت3ب
ذاكرا وظيفة ك منها يف اجل .حت3ب
9ا عني من اشفقر ائام ة ال ةً من حروف اشعطف ارختلفة ً
11ا اشنص سرد

 .اذكر :اشعقد فيه واحل واشوضع اشنها .حت3ب

اقطيعا عروضيًّا واذكر اشتفعيالت واشبحر واجلوا،ات واشقافية واشروي.حت4ب
11ا طع اشبيت اشّعري ً
أحسن إلى النّ ِ
فطالما استعب َد اإلنسا َن إحسا ُن
قلوبه ُم
اس تستعب ْد ُ
ْ
الكتابي)42(:
في التّعبير
ّ

و عاات يف ضاا قة ماشيااة وشااعرت ااأّ أ اوام اشفاارع اُ َ ا يفاد يف وجهااو فلاام جتااد أمامااو إال أّ الجااأ إىل

صديقو شي اعدك ف د إشيو يد اشعوّ رحا ة صدر وأنقذك من ارّكلة اشيت و عت فيها.
اسرد هذه احلاد ة حبيث اعكس أمهية اشتضامن ني اشناّ واأل ر اإلجيايب اشذي اركه ذشو يف نف و.

2

